محافظة .............
الوحدة المحلية بمدينة ......
إدارة األســـــــــــواق.........

صورة
البائع

االســـــــــم  ……….…………………..… :املوطن األصلي .........……...............…….....… :
حمل اإلقامة ……....………….........….....................................................……………… :
رقم البطـاقة  ( :عائلية  /شخصية  /رقم قومى ) .............................. :جهة اصدارها ......................
نوع النشاط املطلوب الرتخيص به ................………………….........................……………… :
املوقع الذي ميارس فيه النشاط …………………...................……….........................……… :
تاريخ الرتخيص به  :من

/

 /اىل /

(مينح الرتخيص ملدة سنة فقط ) .

/

ومستعد لسداد الرسوم املقررة قانونا فى املوعد احملدد هلا وسوف امارس نشاطى فى ظل االحكام والقرارات
املنظمة لالسواق وفى حالة االخالل يعترب الرتخيص الغيا دون سابق انذارمع قيامى باخالء املكان فورا .

تحريرا فى :

/ /
توقيـع مقدم الطلب
( ) .........................

محافظة
الوحدة المحلية بمدينة
إدارة األســـــــــــواق

استلمت أنا ……………………………………… ..الطلب املقدم من السيد…………………….
بشأن خدمة طلب استخراج رخصة بائع باالسواق( اول مرة  /جتديد ) مستوفيا كافة متطلبات احلصول على اخلدمة

( املستندات  /الرسوم ) وقيد الطلب برقم ………… .بتاريخ / /
التاريخ احملدد إلجناز اخلدمة :

/

/

توقيع الموظف المختص
( ) .........................

القواعد احلاكمة إلجراءات احلصول على اخلدمة
وفقااا لقاارار رئااي مول ا الااو را رقاام  2424لساان  8994فااى ن ا تيسااير الحصااوع ىلااى الخاادما
الوماهيريااة ومن ااا خدمااة طااـلب اسااتخرار رخصااة بااائع باالسااواق( اوع ماارة  /توديااد ) بوحاادا اادارة المحليااة
بالمحافظا  ،تلت م الو ا االدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد ب ذا النموذر الصادر بتاريخ 4002/88/8
(كثمرة للتعاو بي الو ا المرك ى للتنظيم واالدارة و المحافظا )  -م تحديد للمساتندا واالوراق  ،والمباال
ال مطلوبة للحصوع ىلى الخدمة  ،والتوقيتا ال منية المحدده النوا هاا  ،وو ااىا ىا روي اا فاى الطلاب المقادم
للحصوع ىلي ا  ،ووى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك ىلى النحو التالى :

اوال  :المستندا واألوراق المطلوبة :
-

ىدد  4صورة نخصية للبائع 0
صورة بطاقة إثبا النخصية ( مع االط ع ىلى األصع ) 0
صورة الن ادة الصحيـــــــة ( مع االط ع ىلى األصع ) 0
صحيفة الحالة الونائية 0
ما يفيد االنتراك فى الت مينا االوتماىية ( خطاب – ن ادة – ايصاع  .......الخ )
اايصاع الداع ىلى سداد الرسوم 0
بحث إوتماىى .

ثانيا ً  :المبال المقرره للحصوع ىلى الخدمة :
قرش وني
 ( 3 80ث ثة وني ا ضريبة نوىية  80 ،قروش رسم تنمية موارد)
بااضافة الى قيمة اايوار السنوى للمساحة المخصصة للبائع فى السوق .

ملحوظة :
 فى حالة تعدد نسخ او صور الترخيص التى تحتفظ ب ا الوحدة المحلية لدواىى العمع ب ا ف يتحماع المتعاماعمع ا سوى الضريبة المستحقة ىلى نسخة او صورة واحدة م تلك النسخ او الصور .

ثالثا ً  :التوقيتا المحددة انوا الخدمة :
 -خمسة ىنر يوما م تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندا 0

فى حالة ىدم الحصوع ىلى الخد مة فى التوقي المحدد  ،وو طلب مستندا وو مبال إضافية تح اى مسمى يمكنك االتصاع بإحدى
الو ا التالية -:
:
المـــحــــافــظــــــــــة
هيئ الرقاب االدارية  :المرك الرئيسى بالقاهره 04/4904044 :
:
مكتب الرقاب االداري بالمحافظ

